Lyžovačka - Oščadnica
Medzinárodné lyžiarske stredisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica sa nachádza na Kysuciach, v pohorí Kysucké Beskydy.
Najväčšou prednosťou strediska je jeho rozloha a dispozícia v troch rôznych, navzájom lyžiarsky prepojených lokalitách Dedovka, Marguška a Lalíky. Nachádzajú sa tu zjazdovky všetkých náročností, takže si tu dobre zalyžujú všetci od začiatočníkov
až po najnáročnejších lyžiarov. Ponuka služieb je pestrá - školy a škôlka, úschovňa, ski servis, požičovňa lyží a predajňa
športových potrieb. K dispozícii je takmer 14,5 km pravidelne upravovaných zjazdoviek, všetky sú zasnežované technickým
snehom. Počet zjazdoviek: 14, z toho 7 modrých (ľahká náročnosť), 5 červených (stredne ťažká), 2 čierne (ťažká). Vyznávači
bežeckého lyžovanie si tiež prídu na svoje, nachádzajú sa tu bežecké trasy - Stopa zdravia v dĺžke 1, 3 a 5 km. Môžete tu zažiť aj
najdlhšiu bobovú dráhu v strednej Európe, na ktorej môžete dosiahnuť až 40km/h, má 15 zákrut, 12 skokov a jej dĺžka je 420m.
Vozíky sú dvojmiestne a všetky vybavené bezpečnostnými pásmi.

Termín zájazdu: 28.02.2015 a 21.03.2015
Odchod autobusu: 5:15hod. (je potrebné prísť k autobusu najneskôr 15 min.pred odchodom)
Návrat späť: cca 20:00 hod.
Miesto nástupu a výstupu: parkovisko pri Istropolise
Cieľ cesty: Oščadnica – Dedovka
Cena za dopravu: 14,-€/1osoba
Poistenie: počas prepravy sú všetky osoby + batožina zahrnuté do poistenia vozidla. Mimo
vozidlo sa nevzťahuje poistenie. Je potrebné si poistenie zabezpečiť individuálne!
Úhrada za dopravu: celú čiastku je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred odchodom na účet v Slovenskej Sporiteľni
0182660332/0900, IBAN SK2609000000000182660332.

Minimálny počet osôb: 42
Cena denného lístku: od 7.1.2015 - 20,-€, pre skupiny nad 20 osôb sa poskytuje zľava 5%.
Tieto lístky kupuje na mieste organizátor zájazdu.
Bližšie informácie a objednanie zájazdu: Ivan Šimo ml. – 0905327848, alebo mail: adisdoprava@gmail.com
V prípade nezrealizovania zájazdu, Vám bude celá čiastka vrátená späť.
Ak zrušíte zájazd 3 dni vopred, bude Vám vrátená 70% čiastka
2 dni vopred, bude Vám vrátená 50% čiastka
1 deň, alebo v deň odchodu, bude Vám vrátené 0% čiastka
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